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1  ÚVOD 

Nové obytné soubory patří mezi aktuální témata soudobého urbanismu v České 
republice i v zahraničí. V posledních letech bylo jedním ze zásadních problémů 
nově vznikajících obytných souborů v okrajových částech měst i za jejich hranicemi 
upřednostnění ekonomických zájmů stavebních společností před požadavky na 
harmonicky utvářené sídlo umožňující kvalitní život obyvatel. Upozaděním 
ekologických a sociálních aspektů mnohdy došlo k nekoncepčním zásahům do 
krajiny a ke vzniku nových negativních fenoménů (růst individuální dopravy, 
smršťování měst, nárůst ploch brownfields aj.). V současné době už oproti dřívějším 
letům stanovuje vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území, že „pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského 
vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou 
související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 a do této 
výměry se nezapočítávají pozemní komunikace“.1 Nestanovuje však žádná kritéria 
pro jejich kvalitu, umístění a pro úlohu veřejné zeleně v nich. Hrozí proto praktická 
možnost vzniku veřejných prostorů, které budou sice splňovat vyhlášku, ale 
nestanou se místem podporujícím sociální kontakty a sousedské vztahy a jejich vliv 
na kvalitu života obyvatel bude přinejlepším neutrální.       

Téma nových obytných souborů jakožto předmět vědeckého zkoumání zahrnuje 
mnoho dílčích aspektů. Protože každý obor nabízí svůj specifický úhel pohledu, 
komplexní přístup k dané problematice mnohdy vyžaduje multidisciplinaritu jako 
základní princip zkoumání daného aspektu. Jedním z těch, pro který to v plné míře 
platí, je i tématem mojí disertační práce - zeleň veřejných prostorů v nových 
obytných souborech (zejména v okrajových částech měst). Jak již název napovídá, 
jedná se o hraniční téma vyžadující poznatky zejména z urbanismu a z oboru 
zahradní a krajinářské architektury.  

 

2  CÍL DISERTA ČNÍ PRÁCE 

Pro zeleň ve veřejných prostorech nových obytných souborů (a případně i pro 
revitalizaci těch dosavadních) jsou klíčovým problémem požadavky na jejich 
jednotlivé vlastnosti. O problému lze uvažovat ve dvou krajních rovinách. První 
možností je odpovědět ve formě optimální, tzn. nejlepší možné varianty. Druhá 
možnost představuje přístup vytyčující hranici mezi dobrým a špatným – jedná se 
tedy o nezbytné minimální požadavky na zeleň. V tomto případě lze otázku 
přeformulovat na: jaké nezbytné a optimální vlastnosti musí splňovat zeleň 
v okrajových částech měst?   

                                           
1 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
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Takovéto hodnocení zeleně veřejných prostorů v nových obytných souborech 
vyžaduje volbu paradigmatu; způsobu pohledu, díky němuž budeme moci téma 
uchopit a rozlišit vyhovující od nevyhovujícího. Pro účely této práce jsem zvolila 
teorii udržitelného rozvoje aplikovaného v intencích zásad ekologického plánování.  

Nyní se tedy dostáváme k formulaci problému, jehož řešení je cílem disertační 
práce. Budu hledat odpověď na otázku: jaké nezbytné a optimální vlastnosti musí 
splňovat zeleň v okrajových částech měst, aby naplňovala požadavky na udržitelný 
rozvoj? 

 

3  CHARAKTERISTIKA METOD ŘEŠENÍ  

Přístup k naplnění cíle disertační práce je z metodologického hlediska 
charakterizován následujícími kroky: 

a) určení zkoumaných oblastí  
b) analýza odborné literatury podle jednotlivých oblastí 
c) analýza příkladů dobré praxe 
d) shrnutí získaných poznatků 
e) aplikace poznatků z hlediska cíle práce 

 
ad a)  
Prvním krokem při řešení tématu disertační práce je určení zkoumaných oblastí. 

Otázka, na kterou hledám odpověď, zní: jaké nezbytné a optimální vlastnosti musí 
splňovat zeleň v okrajových částech měst, aby naplňovala požadavky na udržitelný 
rozvoj? Z této otázky vyplývají jednotlivé zkoumané oblasti. Konkrétně to jsou: 
suburbanizace, plochy zeleně ve veřejných prostorech a udržitelný rozvoj.  

ad b)  
Na základě oblastí definovaných podle bodu a) provedu analýzu odborné 

literatury. Cílem tohoto kroku je zmapovat současný stav poznání podle 
jednotlivých určených oblastí. Při zkoumání procesu suburbanizace se zaměřím 
zejména na vnímaná negativa a pozitiva tohoto jevu. Z hlediska zeleně mne budou 
zajímat především jednotlivé typy zeleně, jejich funkce a historické východiska 
aktuálního stavu a úloha ploch zeleně ve veřejném prostoru. Udržitelným rozvojem 
se budu zabývat zejména z pohledu ekologického, ekonomického a sociálního pilíře.  

ad c)  
Následujícím krokem je výběr příkladů dobré praxe a jejich analýza. Příklady 

dobré praxe se rozumí realizace nových obytných souborů z rozličných evropských 
zemí, jenž jsou oceňovány odbornou či laickou veřejností, a které umožňují zkoumat 
danou problematiku. V rámci nových obytných souborů vybereme zejména formu 
bytových domů (případně v kombinaci s rodinnými domy) z důvodu 
předpokládaného vyššího zastoupení a nutnosti veřejně přístupných ploch zeleně.  
Bude provedena celková SWOT analýza skládající se ze čtyř oblastí – silné stránky, 
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slabé stránky, příležitosti, ohrožení.2 Jednotlivé příklady budou také zhodnoceny 
podle naplňování kritérií tří pilířů udržitelného rozvoje. 

ad d)  
Z výsledků analýzy jednotlivých příkladů bude provedeno shrnutí, jehož cílem 

bude definice jednotlivých kvalitativních vlastností ploch zeleně v nových obytných 
souborech, jejich podoba a požadavky na funkční a prostorové uspořádání s důrazem 
na prostupnost a dostupnost území, míru sociální interakce v těchto prostorech a 
napojení na stávající strukturu. U každé z vlastností bude určena míra její 
naplněnosti v intencích udržitelného rozvoje. 

ad e) 
Posledním krokem je stanovení nezbytné (minimální) a optimální míry u 

jednotlivých kvalitativních vlastností zeleně, tedy aplikace výsledků analyticko-
syntetického procesu na zkoumanou otázku. Konečným výsledkem bude soubor 
vlastností veřejné zeleně v okrajových částech měst, které při zapojení do procesu 
tvorby nových bytových souborů mohou pomoci při formování smysluplných, 
funkčních a provázaných ploch zeleně. Tyto spolu s návazností na další veřejné 
prostory obcí mohou tvořit harmonické obytné prostředí, které bude splňovat nároky 
na respektování charakteru místa, pochopení přírodních daností lokality a přispějí 
tak k celkové kvalitě života v městském prostředí. 

 

4  DEFINICE SOUVISEJÍCÍCH POJM Ů 

Na úvod si definujme základní termíny týkající se procesu suburbanizace, 
veřejných prostorů a ploch zeleně. V odborné literatuře existují různé přístupy, 
které se mnohdy doplňují nebo které zdůrazňují určité aspekty daného termínu. Pro 
účely této práce budu jednotlivé termíny chápat takto: 

Suburbium - z lat. sub urbs, tj.  „pod“ nebo „vedle města“. V současných 
podmínkách je za suburbium považováno samostatné sídlo ležící mimo intravilán 
jádrového města. Pro zkoumání suburbanizace se za suburbium považují sídla 
s vlastní prostorovou identitou a relativně autonomní funkcí, ležící vně nebo uvnitř 
administrativních hranic sídla.3 Ryšavý a Kotačka4 definují suburbium jako 
prostorově samostatné sídlo, které vyvolává pocit prostorové identity. 

Suburbanizace - je definována jako proces přesunu obyvatel, jejich aktivit a 
některých funkcí z centrálních částí měst.5 Podobně definuje suburbanizaci i 
Šilhánková6, když uvádí: „jedná se o vystěhování obyvatel a „funkcí“ z jádrových 

                                           
2 GRASSEOVÁ, Monika. Využití SWOT analýzy pro dlouhodobé plánování. Obrana a strategie. 2006, 2, s. 48-55.  
3 OUŘEDNÍČEK, Martin a kol. Suburbanizace.cz. 1. vyd. Příbram: PBtisk s. r. o., 2008. 196 s. ISBN 978-80-86561-
72-1. 
4 SÝKORA, Luděk. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Vyd. 1. Praha: Ústav pro 
ekopolitiku o.p.s., 2002. 191 s. ISBN: 80-901914-9-5. 
5 viz 3 
6 ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a kol. Suburbanizace - hrozba fungování (malých) měst. Vyd. 1. Hradec Králové: Civitas 
per populi, 2007. 234 s. ISBN 978-80-903813-3-9. 
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území měst.“ Podle Koutného7 je suburbanizace součástí urbanizačního procesu, 
kdy nejdříve dochází k přílivu obyvatelstva do měst. Nejprve migruje obyvatelstvo 
do všech městských center, posléze nejvíce do větších měst. Při nasycení měst 
dochází k další fázi urbanizace, tzv. suburbanizaci, někdy až k dezurbanizaci (viz 
níže). Suburbanizace je spojována s prostorovým růstem měst, kterým se projevuje 
většina měst ve vyspělých zemích a také naše města v historickém vývoji. 
Suburbanizaci můžeme podle převládající funkce rozdělit na komerční a rezidenční. 

Komerční suburbanizace - vzniká u hlavních dopravních tahů většinou na tzv. 
greenfields (louky, bývalé pole, lesy), kdy se na okraje a do zázemí velkých měst 
stěhují převážně logistické areály, nákupní centra, ale i výroba a zábavní centra.8 

Rezidenční suburbanizace - zahrnuje především výstavbu rodinných domů v 
zázemí měst (v poslední době i bytových domů). Má mnoho podob, které se liší 
formou zástavby, architekturou domů, cenou pozemků, jejich členěním apod. Forma 
suburbanizace, která nejvíce odporuje zásadám udržitelného rozvoje je označována 
jako tzv. urban sprawl.9 Urban sprawl je u nás známá pod názvem sídelní kaše (viz 
např. Hnilička10) a je charakterizována jako nekontrolovaný a živelný rozvoj 
zástavby bez návaznosti na další technickou, dopravní nebo sociální infrastrukturu. 
Vznik urban sprawl můžeme sledovat hlavně v USA, v České republice vzniká jen 
ojediněle vlivem odlišného vývoje osídlení. 

Dezurbanizace (též deurbanizace) - je popisována jako přesun aktivit města do 
jeho okolí, spojeného s poklesem počtu obyvatel v centrech měst a populační 
stagnací předměstí. Proces bývá spojován s deindustrializací v centrálních částech 
měst (koncentrace nejstarších průmyslových odvětví) a odlivem obyvatel i 
pracovních příležitostí do okolí města. Dochází tak k úpadku vnitřních částí měst.11 

Reurbanizace – můžeme ji charakterizovat jako znovu oživení jádrových částí 
města. Dochází k přestavbě upadajících průmyslových provozů na administrativně 
obchodní centra, případně dochází ke vzniku nových parkových ploch nebo 
sportovních zařízení a obnově obytných funkcí v centrech. Bývá často spojována 
s komercionalizací a gentrifikací. Současně s procesem reurbanizace probíhá i 
suburbanizace a deurbanizace, tedy tak zvaný cyklický vývoj městských struktur.12 

Veřejné prostory - jsou všechny nezastavěné prostory ve městě, které jsou volně 
(bezplatně) přístupné všem obyvatelům a návštěvníkům města, buď nepřetržitě, 
nebo s časovým omezením (např. parky uzavíratelné na noc). Základní 

                                           
7 KOUTNÝ, Jan. Moderní urbanistické koncepce. [online]. 2004 [cit. 2011]. Dostupné z: 
http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2004/2004-06/30_koncepce.pdf 
8 OUŘEDNÍČEK, Martin a kol. Suburbanizace.cz. 1. vyd. Příbram: PBtisk s. r. o., 2008. 196 s. ISBN 978-80-86561-
72-1. 
9 Tamtéž. 
10 HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše. Vyd. 1. Brno: ERA, 2005. 131 s. ISBN: 80-7366-028-8. 
11 viz 7 
12 GEOGRAFIE MĚSTA [online] 2005. [cit. 2011]. Dostupné z: 
<http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch06.html.> 
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charakteristika veřejného prostoru je: obyvatelnost, uzpůsobenost k různým 
činnostem (chůze, jízda na kole apod.), pobytová funkce (sezení, setkávání, hry).13 

Veřejné prostranství - veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, 
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez 
omezení, tedy sloužící obecnému využívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru.14 

Zeleň – zahrnuje všechny plochy porostlé vegetací na území sídel i ve volné 
krajině, které jsou využívány pro různé funkce. Patří k nim i prvky liniového a 
bodového charakteru (solitérní dřeviny, skupiny dřevin, aleje, břehové porosty 
apod.) a plochy zemědělské půdy, pokud jsou využívány jako sad nebo trvalý drn.15 

Veřejná zeleň - veřejně přístupné plochy zeleně, většinou ve vlastnictví obce.16 
Soustava ploch zeleně a systém zeleně v zastavěném území - plochy zeleně 

vytvářejí na území obce soustavu (soustava ploch zeleně), která je v závislosti na 
struktuře obce a její velikosti a na charakteru přírodních podmínek různě 
diverzifikovaná. Skládá se z ploch, které se vzájemně odlišují možnostmi využití, 
velikostí, charakterem, kvalitou a vzájemnou prostorovou polohou.17  

Územní systém ekologické stability - je vzájemně propojený soubor přirozených 
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny 
zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.18 

Obytný soubor - cílevědomě navržená, komplexně vybavená, ucelená část 
obytné zóny.19 

Podle Ústavu územního rozvoje20 se pak jedná o cílevědomě navrženou, územně 
vymezenou, v určeném čase realizovanou, komplexně vybavenou ucelenou část 
obytné zóny, jejíž výstavba je financována v rámci komplexní bytové výstavby. 

5  TEORETICKÁ VYCHODISKA A SOUVISLOSTI 

Téma zeleně veřejných prostorů v nových obytných souborech se dotýká zejména 
dvou prolínajících se oblastí studia: vzniku nových obytných souborů a s tím 
souvisejícího fenoménu suburbanizace, funkcí a typů zeleně (zejména v rámci 
veřejných prostorů) a udržitelného rozvoje jako hodnotícího paradigmatu. 

  

                                           
13 ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a kol. Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. Vyd. 1. Brno: VUT v Brně, 
2003. 146 s. ISBN 80-214-2505-9. 
14 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
15 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE. Zásady a pravidla územního plánování: Názvosloví. Brno: VÚVA. [online]. 
1983 [cit. 2011]. Dostupné z: http://www.uur.cz/slovnik2/default.asp?action=hl_retezec. 
16 Tamtéž. 
17 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE. Principy a pravidla územního plánování. [online]. 2009 [cit. 2011]. Dostupné z: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571. 
18 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
19 OBERSTEIN, Ivo - CACH, Jan: Názvosloví urbanismu a územního plánování. Praha: FA ČVUT, 2001. Materiál z 
výzkumného úkolu MSM 210000026 „Proměny urbanismu“. 
20 Zásady a pravidla územního plánování: Názvosloví. Brno: VÚVA, 1983. 
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5.1 SUBURBIA A SUBURBANIZACE 

Pro pochopení souvislostí procesu suburbanizace je nutné podívat se na historický 
vývoj měst. Jak uvádí Ouředníček21 existence suburbií je doložená již v době 
mezopotámských starověkých měst. Počátky významnějších suburbanizačních 
procesů jsou však spojovány zejména s druhou polovinou 19. a počátkem 20. století. 
Díky průmyslové revoluci dochází k intenzivnímu růstu měst a k přílivu 
obyvatelstva z venkova za prací. Průmyslové město této doby lze charakterizovat 
jako město přelidněné, sužované dopravními kongescemi, město se špatnou kvalitou 
obytného a hygienického prostředí zejména pro dělníky.22 Počet obyvatelstva 
neustále narůstal a dobové postupy městského plánování nemohly naplnit a 
nenaplňovaly novodobé požadavky. Proto vznikají na přelomu 19. a 20. století 
moderní urbanistické koncepce růstu a organizace měst. Maier23 k tomu 
poznamenává, že reakcí na stále se zhoršující se fungování měst a podmínky života 
v něm pak bylo „objevení“ územního plánování, prostorové i plošné regulace, limitů 
využití území a všech jeho dalších atributů. 

Zřejmě nejzásadnější reakcí na složitou situaci ve městech bylo roku 1933 sepsání 
Athénské charty na IV. kongresu CIAM předními architekty a urbanisty té doby 
v čele s Le Corbusierem.  

Jak uvádí Koutný24, v Athénské chartě se objevily a byly definovány důležité 
funkce města, tedy bydlení, práce, rekreace a doprava jako spojující prvek. Tato 
nová forma uspořádání, zásadně se odlišující od průmyslového města 19. století, 
měla řešit kolize a střety městské provozu a umožnit vznik nové funkční městské 
struktury. Podle principů Athénské charty později vznikaly zejména monofunkční 
obytné zóny s vybavenostními centry a také výrobní zóny, navzájem prostorově 
oddělené.  

Koncept funkcionalistického města, ve své době zcela opodstatněný, se uplatnil 
zejména až po druhé světové válce při obnovách (a poté i rozvoji) válkou 
poničených měst. V tomto období začala vznikat řada městských sídlišť, jež jsou 
některými autory označovány jako první formy suburbií.25 Nezávisle vznikaly po 
celé Evropě jako reakce na bytovou nouzi. Specifikem českého prostředí byla 
samozřejmě politická situace poválečného vlivu SSSR na naše území, který skončil 
až pádem železné opony roku 1989. 

Šilhánková26 k tomuto období podotýká, že socialistická města u nás rostla do 
krajiny důsledně dělená do monofunčních zón. Nestavěly se ani ulice ani náměstí, 
dokonce ani parky ne. Sídliště se dále vyznačovala častým nedostatkem pracovních 

                                           
21 OUŘEDNÍČEK, Martin a kol. Suburbanizace.cz. 1. vyd. Příbram: PBtisk s. r. o., 2008. 196 s. ISBN 978-80-86561-
72-1. 
22 ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a kol. Suburbanizace - hrozba fungování (malých) měst. Vyd. 1. Hradec Králové: 
Civitas per populi, 2007. 234 s. ISBN 978-80-903813-3-9. 
23 MAIER, Karel. Urbanistická čítanka: vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Vyd. 1. Praha: Česká komora 
architektů, 2000. 127 s. ISBN 80-902735-3-X. 
24 KOUTNÝ, Jan. Moderní urbanistické koncepce. [online]. 2004 [cit. 2011]. Dostupné z: 
http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2004/2004-06/30_koncepce.pdf 
25 HRŮZA, Jiří. Vývoj urbanismu 2. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické, 1996. 137 s. ISBN: 80-01-01549-1. 
26 viz 22 
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příležitostí, který vedl k hromadnému vylidnění ráno a návratu domů až ve 
večerních hodinách. K pejorativnímu označení „noclehárny“ přispívalo i volné 
rozmístění anonymních vysokopodlažních domů v bezbřehé, nekoncepčně řešené a 
nedostatečně udržované sídlištní zeleni. Existovaly i výjimky, jako například 
podařená koncepce sídliště Brno-Lesná, ale ty tvořily pouze malou část celkové 
výstavby. Ačkoli měla sídliště podle norem relativně husté osídlení (cca 300 – 400 
ob/ha) a ubytovala ve své době (ale i v současnosti) tisíce lidí, nesplňovala 
charakteristiku městské zástavby. 

Porevoluční období po roku 1989 se u nás vyznačuje snahou o zlepšení interiéru 
našich měst. Nemalé finanční prostředky byly vynaloženy do regenerace centrálních 
částí měst a také byl zaznamenán značný stavební boom. S postupným bohatnutím 
obyvatel se začaly objevovat nejdříve individuálně, poté i developersky, budované 
rodinné domy v zázemí velkých měst. Nedostatek odpovídajících nabídek 
v jádrových částech měst a levná cena půdy umožnila velký rozvoj kolonií 
rodinných domů, tzv. satelitních městeček, na městské periferii. Opakující se 
nedostatečnost v řešení veřejných prostorů, monofunkčnost výstavby a realizace 
pouze obslužných komunikací přinesla těmto souborům název „paneláky naležato“ 
(viz např. Kisil)27. Problémy s vylidňováním satelitních městeček během dne, 
nedostatečná návaznost na městskou strukturu, absence fungujících veřejných 
prostranství a nedostatečný počet pracovních příležitostí právě nápadně připomínají 
panelová sídliště. K tomuto stavu zároveň podle Šilhánkové28 přispěla i situace 
v územně plánovací dokumentaci, kdy veřejná prostranství ve většině případů byla 
značena pouze jako bílé zbytkové plochy bez funkčního využití a to nejen v nových 
lokalitách, ale i ve stávajících městských veřejných prostorech.  

 

5.1.1 NEGATIVA A POZITIVA SUBURBANIZACE 

Mezi negativní vlivy suburbanizace patří přímé i nepřímé působení na biotické a 
abiotické složky krajiny. Města se rozrůstají do okolní přírodní a venkovské krajiny, 
dochází k záboru zemědělské půdy. Realizování snu o přestěhování do rodinného 
domu je mnohem snazší než dříve (zlevňování hypoték apod.). Vlivem omezených 
prostorových možností měst na výstavbu v zastavěném území, popřípadě příliš 
vysokých výkupních cen, dávají investoři přednost levnějším pozemků na „zelené 
louce“ na okrajích měst. 

Problematické se jeví i znovu využití opuštěných výrobních i skladovacích areálů 
tzv. brownfields ve stávající struktuře. Tyto areály se často vyznačují ekologickou 
zátěží, problematickou majetkovou strukturou, určitým stupněm devastace a malou 
podporou samospráv měst, které odrazují potenciální investory.  

                                           
27 KISIL, Aleš. Satelity. Dokumentární film hodnotící výhody a nevýhody života v satelitních městečkách. [online]. 

2008 [cit. 2011]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169605173-satelity/20856226513/. 
28 ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a kol. Suburbanizace - hrozba fungování (malých) měst. Vyd. 1. Hradec Králové: 
Civitas per populi, 2007. 234 s. ISBN 978-80-903813-3-9. 
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Růst suburbánních obytné zástavby je spojen s vysokými náklady na přesun 
dalších aktivit, jako jsou pracovní příležitosti, služby i obchody.  

Svůj negativní dopad má také proces dekoncetrace, tedy přesun funkcí a firem 
z jádrových měst. Na okraji měst dochází k výstavbě velkých hypermarketů a 
naddimenzovaných parkovišť zabírajících velké území. Omezené schopnosti 
maloobchodní sítě konkurovat nabídkám hypermarketům vedou k její likvidaci. 
Částečné řešení spočívá v zavedení kvalitní veřejné dopravy, která však přestává být 
efektní v místech s nízkou hustotou zastavění. Hnilička29 uvádí hustotu 100 obyvatel 
/ ha nutnou, aby se člověk mohl v území smysluplně pohybovat pěšky. Hustota 
osídlení nižší než 30 obyvatel / ha již vede k nutné závislosti na automobilu. 

Vlivem výstavby na greenfields dále dochází k rozdrobování nezastavěných ploch 
a vzniku nespojitých území.   

Nepřímo ovlivňuje suburbanizace zvýšenou mobilitou kvalitu ovzduší, záborem 
volné půdy vodní režim v krajině a zhutňování půd.  

Mění se i urbanistická struktura, nová výstavba často nenavazuje přímo na 
původní sídlo, domy jsou nahodile rozestavěny po parcelách a chybí veřejné 
prostory a dostatečná občanská vybavenost. Ačkoliv obci se zvyšujícím se počtem 
obyvatel rostou požadavky na veřejná zařízení a technické sítě, nově příchozí 
obyvatelé nezřídka mají trvalé bydliště v jádrovém městě a nikoliv v dané obci, 
která se tím dostává do nevýhodné situace z hlediska přerozdělení financí. 

  
Do pozitivních vlivů suburbanizačních procesů můžeme zařadit ukončení 

stagnace malých obcí po roce 1989 - snižuje se věková struktura malých obcí vlivem 
stěhování mladých rodin s dětmi, zlepšuje se sociální struktura, zvyšuje se příliv 
prostředků do obecního rozpočtu, vyvstává možnost rozvoje technické a sociální 
infrastruktury (školky, školy, sportovní zařízení aj.). Některá suburbia na okraji 
velkých měst se přibližují svým významem tzv. americkým edge cities – okrajovým 
městečkům, stávají se novými centry dojížďky s nižší závislostí na jádrovém městě 
(viz např. Praha – Ruzyně).30 

 

5.2 PLOCHY ZELEN Ě 

5.2.1 HISTORICKÁ VÝCHODISKA  

Forma využití a utváření prostředí je spjata s úrovní kulturní vyspělosti a 
uvědomělosti společnosti. Utváření prostoru a jeho genia loci bezesporu souvisí 
s historickým formováním této podoby. Podoba naší krajiny (ať již městské nebo 
přírodní) souvisí z převážné míry se spolu součinností člověka na jejím přetváření 

                                           
29 HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše. Vyd. 1. Brno: ERA, 2005. 131 s. ISBN: 80-7366-028-8. 
30 OUŘEDNÍČEK, Martin a kol. Suburbanizace.cz. 1. vyd. Příbram: PBtisk s. r. o., 2008. 196 s. ISBN 978-80-86561-
72-1. 
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(převaha kulturní krajiny). Pochopit jakým způsobem tento současný obraz prostředí 
vznikal a jaký odkaz a matrici nám přináší v kontinuitě změn je motivem tohoto 
přehledu vývoje urbánních, ale i krajinných ploch zeleně v historii. 

Přírodní prostředí záměrně využívané a utvářené patří neodmyslitelně k lidské 
historii. Již od prehistorických dob, kdy člověk vytvářel posvátné stavby v krajině a 
uctíval posvátné háje, vědomě formoval své prostředí.31 

Rozvoj zahradního umění a architektury a budování měst souvisí stejně jako 
v dalších odvětvích kultury a umění s hospodářskou a kulturní vyspělostí. Proto již 
v období starověku můžeme pozorovat v kultuře starověkých civilizací záměrnou 
tvorbu ploch zeleně.32  

V následujícím období středověku se začíná už cílevědomě vytvářet sídelní 
struktura zejména u lokačních měst. Důležitou a nejnákladnější stavbou města se 
stává fortifikační systém a život města se obrací dovnitř hradeb oddělujících volnou 
krajinu. Města mají nejčastěji oválnou formu, dobře přizpůsobenou přírodním 
prvkům a terénu.33 V prostoru středověkých měst jsou většinou z hlediska zeleně 
zmiňovány především soukromé užitkové zahrady. Vznikaly i okrasné zahrady, které 
však byly luxusem, který si mohli dovolit jen ti nejzámožnější (aristokracie).  

V novověku se začíná postupně prosazovat myšlenka propojování vnitřního 
obytného prostoru s vnějším prostředím a městskou zelení a řešení provozních 
vztahů. Postupně se objevuje zeleň i na veřejných prostranstvích měst nejprve jako 
stromořadí, poté i jako obytný doplněk významných staveb. Dochází ke zvětšování 
vnitřních i vnějších volných ploch u správních i církevních objektů, které se rozšiřují 
v ucelené komplexy se zahradami. Vnitroblokové prostory se také zvětšují u 
měšťanské zástavby.34 Vlivem socio-politických změn dochází postupně k odklonu 
od formálních úprav k volnějším romantickým přírodou inspirovaných formám. 

Období devatenáctého století je charakteristické výraznými sociálními, 
technologickými a ekonomickými změnami. Rychlý rozvoj průmyslu, nové formy 
dopravy, zrušení nevolnictví a další sociální reformy znamenají velký příliv 
obyvatelstva do měst. Dopravní systémy, zavedení železniční dopravy, ale i 
zavádění městské dopravy zhruba v druhé polovině 19. století, mění tradiční význam 
komunikací v městské struktuře.35 Sídla překračují hranici rušených hradeb a budují 
se rozsáhlá průmyslová předměstí. Zvětšuje se ekonomický tlak na zvyšování 
hustoty zastavění.  Ploch zeleně ve městech díky tomu radikálně ubývá, stejně jako 
ubývá i přírodního prostředí v jejich okolí, které se mění v průmyslová předměstí 
s často horším životním prostředím než původní centra.36  

                                           
31 JELLICOE,  Geoffrey  -JELLICOE,  Susan.  The  landscape  of  man:  shaping  the    environment  from  prehistory  
to  the    present  day.  3.  vyd.  London:  Thames  and    Hudson, 2000. 408 s. ISBN 0‐500‐27819‐9. 
32 KAVKA, Bohumil. Krajinářské sadovnictví. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství,  1970. 580 s. 
33 Tamtéž. 
34 ŠTENCEL,  Václav  –  SOUČEK,  Vladimír  –  ŠONSKÝ,  Drahoslav.  Architektonické  úpravy  
veřejných prostranství. 1. vyd. Praha: SNTL ‐ Nakladatelství technické literatury, 1983. 172  s. 04‐726‐83. 
35 ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Veřejné prostory a život města: sborník příspěvků konference: Brno 24. října 2002. 

Vyd. 1. v Brně: Vysoké učení technické, 2003, 63 s. ISBN 80-214-2339-0. 
36 KUPKA, Jiří. Zeleň v historii města. ČVUT v Praze. 1. vyd. 2006. 146. s. ISBN 80-01-03443-7. 
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Z hlediska společenských změn souvisejících s volnějším systémem osvícenství a 
radikálními změnami přicházející z období francouzské revoluce, vzniká poměrně 
nový pojem „veřejnost“. Proto se pod vlivem osvícenských myšlenek „volnosti, 
rovnosti, bratrství“ objevují nové požadavky i na plochy zeleně. Urbánní zeleň se 
v tomto období již záměrně zapojuje do organismu města ve formě veřejných parků, 
sadů a zahrad.37 Vědomě zakládané plochy zeleně začínají kompenzovat neustálé 
zhoršování obytného prostředí, ale tyto plochy nabývají i společenského významu, 
kdy parky mají umožňovat občanům kromě ozdravné funkce i krátkodobou 
rekreaci.  

Období devatenáctého století znamenalo rychlý růst obyvatelstva a výraznou 
prostorovou expanzi měst. Hradební systémy okolo měst již ztratily svou účinnost a 
na jejich místě vzniká nová zástavba, popřípadě významné okružní parky. Veřejně 
přístupná zeleň v tomto období vzniká otevíráním soukromých zahrad a parků, 
budováním veřejných parků z prostředků osvícených mecenášů a v pozdější době i 
financováním z veřejných prostředků.38  

Na přelomu 19. a 20. století se začalo s hledáním účinných řešení organizace 
rozrůstajících se měst. Reakcí na zhoršené městské podmínky byla například 
koncepce zahradních měst, jejímž autorem byl sociální reformátor Ebenezer 
Howard. Další důležitou koncepcí ovlivňující budoucí podobu urbánního prostředí 
byla i myšlenka průmyslového města.39 Jejím autorem byl Tony Garnier, jenž 
předznamenal modernistické přístupy k dělení města na jednotlivé zóny.  

Ve dvacátém století je dokončován přerod historických měst v města moderní. 
Stěžejní úlohu v tomto procesu sehrály i teze sepsané v tzv. Athénské chartě, která 
byla již zmíněna v předchozí kapitole. Došlo na utilitární členění měst podle 
funkcionalistického pojetí, která umožňovala dostatečné oslunění a propojení 
obytných prostorů se zelení. Důsledkem se pak staly zvětšnené nároky na dopravu, 
která následně zvyšující se intenzivou zhoršila kvalitu urbánního prostředí jako 
celku.  

Se sílící urbanizací a vzrůstajícími dopravním provozem souvisí i zvyšující se tlak 
lidské společnosti na životní prostředí a jeho znečišťování. Od konce šedesátých let 
se nejen v krajinářské tvorbě objevují témata jako omezení konzumu, návrat k 
přírodě a na venkov, prostý způsob života a ochrana životního prostředí. Objevuje 
se termín přírodní zahrada, která k tvorbě využívá recyklovaného materiálu a 
přírodních procesů sukcese. Pod vlivem idei přírodní zahrady jsou tyto postupy 
prosazovány postupně i u postindustriálních areálů s cílem jejich konverze, ale i 
zachování jejich ducha. 

                                           
37 HORKÁ, Julie.  Vznik a vývoj městského parku a zeleně.  In WITTMANN,  Maxmilián; KOUTNÝ,  
Jan;  HORKÁ,  Julie;  HRUBANOVÁ,  Denisa;  LÖW,  Jiří;  DOKOUPILOVÁ  PAZDERKOVÁ,  Kateřina.  
Urbánní  prostředí  v souvislostech: utváření  udržitelného  města  a  jeho  přírodního  zázemí  v  souvisejících  
tématech.  1.  vyd.  Brno:  Akademické  nakladatelství CERM,  2012.  107  s. ISBN:  978‐80‐7204‐802‐  1.  Kapitola  
6,  s.  65-71. 
38 KUPKA, Jiří. Zeleň v historii města. ČVUT v Praze. 1. vyd. 2006. 146. s. ISBN 80-01-03443-7. 
39 ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra – KOUTNÝ, Jan. Veřejné prostory a život města: sborník příspěvků konference: Brno 
24. října 2002. Vyd. 1. v Brně: Vysoké učení technické, 2003, 63 s. ISBN 80-214-2339-0. 
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Krajinářská architektura a tvorba ploch městské zeleně na počátku 21. století 
V současné době si důsledky rostoucích negativních dopadů na životní prostředí 

vynucují změnu přístupu ke znehodnocování životního prostředí a dosavadním 
trendům rozvoje. Jeden z přístupů snažící se pracovat s těmito důsledky je idea 
udržitelného rozvoje nyní hojně užívaná.  

Vznikají proto projekty i v oblasti obytného prostředí snažící se naplnit myšlenku 
udržitelného rozvoje a již od samého počátku vhodným způsobem využívat ploch 
zeleně. V Evropě se jedná o příklady obytných souborů EVA Lanxmeer v Nizozemí, 
městská čtvrť Riem v Německu, obytný soubor Zentrum  Reininghaus Süd  
v Rakousku a obytný soubor Dolní Břežany v České republice, které budou dále 
v práci popsány. 

  

5.2.2 FUNKCE A VÝZNAM ZELEN Ě 

Z hlediska významu je nezbytné zmínit, že plochy a prvky zeleně mohou plnit v 
zastavěném i nezastavěném území následující důležité funkce: 

� funkci hygienickou  
� funkci rekreační  
� funkci prostorotvornou  
� funkci ochrany zdrojů  
� funkci ekonomickou  
� funkci ekologickou. 40  

 
Jiný pohled na význam zeleně v urbánním prostředí nabízí například Němcová a 

kolektiv autorů.41 Rozlišují hodnoty ploch zeleně:  
dendrologická, ekologická, estetická, finanční, historická, klimatologická, 

psychologická, sociální, urbanistická, zoologická. 

5.2.3 TYPOLOGIE ZELEN Ě 

Plochy zeleně lze rozčlenit do kategorií podle několika různých hledisek. Pro 
účely této práce nás bude zajímat zejména dělení podle přístupnosti, charakteru a 
nákladů na údržbu.  

 
Podle přístupnosti se soustava ploch zeleně v sídlech člení: 

� plochy veřejně přístupné zeleně – zeleň veřejná  
� plochy veřejně nepřístupné zeleně  
� plochy pro veřejnost omezeně přístupné zeleně (dříve zeleň vyhrazená)  

                                           
40 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE. Principy a pravidla územního plánování. [online]. 2009 [cit. 2011]. 
Dostupné z WWW: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571. 
41 NĚMCOVÁ, Lenka a kol. Funkce zeleně ve městě aneb „o hodnotách, jež se zřídka berou vážně“. Vyd. 1. 
Brno: EkoCentrum, 2003. 34 s. 
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Podle charakteru (formy) lze zeleň v zastavěných a zastavitelných plochách 

členit do několika skupin (se vzájemným přesahem): 
 

� zeleň v plochách bydlení 
� zeleň v plochách smíšených obytných 
� zeleň v plochách veřejných prostranství  
� zeleň v plochách výroby a skladování 
� zeleň v plochách rekreace 
� zeleň v plochách občanského vybavení 
� zeleň v plochách dopravní infrastruktury 
� zeleň v plochách technické infrastruktury.42 

 
Podle nároků (nákladů) na údržbu (na jednotku plochy za rok) lze rozdělit 

zeleň pro účely bilance a plánování investic do zeleně v zastavěném území. V její 
klasifikaci rozhoduje zejména typ rostlinných prvků a jejich plošné zastoupení. 
Rozeznáváme kategorie od 1. (nejvíce nákladné prvky u významných funkcí) do 4. 
(extenzivně udržovaná zeleň navazující na volnou krajinu). Důležitým podkladem 
pro získání a využití údajů financí ročně vynakládaných do ploch zeleně je pasport 
zeleně patřící k územně plánovacím podkladům. 43 

 

5.2.4 CELOM ĚSTSKÝ SYSTÉM ZELENĚ 

Plochy zeleně, které v městské struktuře plní ekologickou, hygienickou, rekreační 
a prostorotvornou funkci a které mají vzájemnou prostorovou vazbu, mohou vytvořit 
systém zeleně (celoměstský systém).  

Tyto plochy, které jsou součástí systému celoměstské zeleně, by se měly 
vyznačovat následujícími vlastnostmi:44 

� jejich funkce, rozloha a přístupnost se musí spolupodílet na funkčnosti 
celého systému (omezeně sem lze zahrnout i plochy veřejně nepřístupné zeleně, 
spolupodílející se na obrazu města) 

� plochy zeleně by měly mít vzájemnou prostorovou vazbu – musí 
spoluvytvářet spojitost systému, neboť prostorová návaznost (blízkost) jednotlivých 
ploch je důležitá pro vznik provázaných rekreačních tras a pro vytváření funkčního 
systému ekologické stability. 

                                           
42 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE. Principy a pravidla územního plánování. [online]. 2009 [cit. 2011-05-07]. 
Dostupné z WWW: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571. 
43 PIRO, Bohuš. Zakládání a údržba zeleně I. 1.vyd. Praha: Nakladatelství SPN, 1984. 143 s. 
44 viz 42 
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5.2.5 PLOCHY ZELEN Ě V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍM PROCESU 

Plochy zeleně jsou nedílnou součástí urbánní osnovy města, podílí se na obrazu 
města i na jeho urbánní scéně a významně přispívají k udržitelnosti prostředí. 
V současné době je městský prostor určený zeleni výrazně redukován požadavky na 
rychlou ekonomickou návratnost nové výstavby. Tuto podmínku však plochy 
stanovené pro veřejnou zeleň, které mají primárně ekologickou, estetickou a 
rekreační funkci, nesplňují. Vegetační plochy tak vznikají pouze v místech buď 
nějakým způsobem „exkluzivních“ nebo tam, kde dochází k „osvícenému“ zásahu 
obce, která důsledně využívá postupů k tomu určených a to územně plánovacích 
nástrojů podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění:45 územního 
plánu, regulačního plánu, případně územní studie. 

 
Územní plán je hlavním dokumentem, který určuje vzhled urbánního prostředí a 

řadíme ho mezi územně plánovací dokumentaci (ÚPD). Stanovuje pro obec základní 
koncepci rozvoje území, jeho prostorové a plošné uspořádání. Jinak řečeno určuje 
prostorové uspořádání území včetně koncepce systému městské zeleně a celkového 
uspořádání krajiny. Ke koncepci detailnějšího uspořádání území (veřejných 
prostranství i prvků zeleně aj.) je pak nutné v územním plánu stanovit plochy, které 
bude řešit regulační plán nebo územní studie. 

 
Regulační plán stanovuje v řešeném území podrobné podmínky pro využití 

pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro utváření příznivého 
životního prostředí a pro ochranu hodnot a charakteru území. Regulační plán 
rovněž stanovuje podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a 
prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury. Je ovšem realitou, že v České 
republice tento nástroj není příliš využíván a vzniká minimum regulačních plánů 
stanovujících podobu například nové obytné zástavby. 

 
Územní studie patří mezi územně analytické podklady (ÚAP). Navrhuje nebo 

posuzuje možná řešení v území. Je většinou pořizována pro ověření možností využití 
konkrétního území, přestavbových nebo zastavitelných ploch nebo vybrané části 
nezastavěného území z hlediska komplexního řešení krajiny. Může také prověřovat 
území řešené v ÚPD, například řešení umístění komunikace a parcelaci navazujících 
ploch pro bydlení a veřejné prostory (rovněž prostory pro veřejnou zeleň).  

Územní studie na rozdíl od regulačního plánu ale není závazným podkladem pro 
územní rozhodování. Avšak je-li vložena do evidence územně plánovací činnosti, je 
nutno odlišné rozhodnutí zdůvodnit a v odůvodnění prokázat, že bylo nalezeno 
z hlediska veřejných zájmů lepší nebo alespoň ekvivalentní řešení.  

                                           
45Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.3 SHRNUTÍ 

Urbanizační proces v současnosti prochází fází suburbanizace až deurbanizace, 
která s sebou přináší rovněž celou řadu negativních důsledků. Rezidenční i komerční 
suburbanizace znamená pro obce prostorové přesuny obyvatel i firem na jejich 
okraje a za hranice katastru, zatím co ve vnitřních zastavěných prostorech zůstávají 
opuštěná území. Plochy brownfields mají ve svém důsledku negativní vliv na širší 
území města od špatného stavebně technického stavu, výskytu negativních sociálně 
demografických jevů až po vznik rozsáhlých bariér v území. Suburbanizační 
tendence nemůžeme zastavit. Vhodnými regulacemi a zásahy můžeme však nastavit 
takové podmínky, které dají obcím šanci na jejich udržitelný rozvoj.  

Pro účely zhodnocení příkladů dobré praxe realizovaných obytných souborů byl 
na základě výše uvedeného teoretického zkoumání vytvořen soubor prvků 
udržitelnosti projektu umožňující expertní hodnocení za použití čtyřbodové škály (4 
- vynikající, 3 - velmi dobrý, 2 - dostatečný, 1 - nedostatečný). Jedenáct ukazatelů 
umožňuje danému projektu získat maximum 44 bodů, přičemž platí, že čím je 
dosažená hodnota vyšší, tím je projekt hodnocen kladněji. 

 
 Z hlediska ekologického aspektu se jedná o ukazatele:   

� celkový urbanistický koncept (existence kvalitní urbanistické koncepce, 
její návaznost na okolní infrastrukturu, pokud možno smíšené využití 
území) 

� krajiná řská architektura a veřejná prostranství (zapojení prvků zeleně 
do systému kvalitních a různorodých veřejných prostorů, atraktivita 
zahradně-krajinářských úprav, provozně i prostorově vyvážená realizace, 
zeleň odpovídá stanovištním a klimatickým podmínkám) 

� architektura, využití p řírodních materiálů (energeticky šetrné objekty 
s využitím ekologických stavebních materiálů, atraktivně utvářená 
architektura bytových celků) 

� poloha a vybavení (důraz na lokalizaci obytného celku v území, jeho 
návaznost na zastavěné území a dopravní dostupnost – snižování 
dopravních potřeb, znovuvyužití zastavěného území) 

� šetrné využívání zdrojů (kvalita konceptu a realizace z hlediska nakládání 
s přírodními zdroji a jeho energetická náročnost, kompaktní struktura 
území) 

 
V rámci sociálního aspektu byly rozlišeny následující tři ukazatele:  

� sociální různorodost (koexistence různých sociálních vrstev jako 
předpokladu prevence sociálního vyloučení či vzniku ghett, generační 
rozmanitost, nabídka různých typů bydlení) 
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� možnosti sociální interakce (kvalita veřejných prostor jako místa pro 
vzájemné setkávání se a různorodým pobytovým aktivitám, nabídka pro co 
nejširší spektrum uživatelů)46  

� participace (zapojení) obyvatel (angažovanost obyvatel během procesu 
tvorby projektu, při jeho udržování a správě) 

 
Ukazatele pro ekonomický aspekt hodnocení jsou:  

� integrace (provázanost) funkcí (existence dalších funkcí než pouze 
funkce bydlení)  

� pracovní příležitosti (místní a časová dostupnost pracovních míst, šíře 
jejich spektra) 

� povědomí o projektu, propagace (míra využití medializace a propagace 
projektu jako cesty k navýšení jeho ekonomické hodnoty) 
 

 
6  ANALÝZA VYBRANÝCH OBYTNÝCH SOUBOR Ů 
 
Pro účely práce byly vybrány rozličné příklady obytných souborů: soubor EVA 

Lanxmeer v Nizozemí, obytná čtvrť Riem v Německu, obytný soubor Zentrum  
Reininghaus Süd  v Rakousku a obytný soubor Centrum Dolní Břežany v České 
republice. Jedná se o projekty, které jsou nově vzniklé, vhodně pracující se zelení ve 
veřejných prostorech a jenž jsou ceněny pro svoji snahu naplnit kritéria 
udržitelnosti. Každý z nich navíc vznikal v odlišném legislativním i kulturním 
prostředí. Jejich analýza proto umožňuje odhalit všeobecně platné základní rysy 
úspěšného projektu. Protože se jedná o větší soubory nacházející se v rámci větších 
aglomerací, lze na nich lépe pozorovat jednotlivé zkoumané aspekty zeleně, které 
jsou platné i pro suburbia a menší obytné soubory, u nichž však nejsou natolik 
exponované.  

 
Mnichov – Německo - toto město bylo zvoleno z důvodu jeho mimořádné 

kompaktní struktury ve srovnání s ostatními evropskými městy. Samozřejmě si také 
prošlo fází suburbanizace jako další západoevropská města, ale již od osmdesátých 
let minulého století má jasnou vizi a to být městským, kompaktním a zeleným 
městem. V roce 1998 byl přijat integrovaný plán městského rozvoje nazvaný 
„Mnichovská perspektiva“, který zahrnuje oblasti týkající se ekonomiky, sociálních 
otázek, životního prostředí, dopravy i územního plánování. Mezi hlavní cíle městské 
strategie patří opětovné využití ploch brownfields a zamezení expanze města. Za 

                                           
46 GEHL, Jan. Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Vyd. v češtině 1. Boskovice: Albert, 2000, 202 s. 

ISBN 80-85834-79-0. 
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důležitý způsob, jak udržet město kompaktní je rovněž považováno smíšené využití 
území, tj. jak pro bydlení, služby i komerci. Jedním z důležitých způsobů dosahování 
požadovaných cílů je zlepšení přepravních služeb pomocí veřejné dopravy, ale i 
podporou cyklistiky a pěšího pohybu a v neposlední řadě spolupráce s dalšími 
obcemi v rámci širšího regionu.47  

 
Nizozemský Culemborg byl vybrán z důvodů vzniku nové ekologické čtvrti Eva 

- Lanxmeer. Culemborg lze definovat jako suburbium v zázemí města Utrecht 
(partnerské město Brna v České republice). Disponuje zároveň kompaktní strukturou 
a velmi kvalitním železničním napojením na Utrecht (spojení ve dvacetiminutových 
intervalech). Velikostí zhruba třiceti tisícového města připomíná koncepci 
Howardova zahradního města. 

 
Rakouský Graz je pozoruhodný díky novému obytnému celku Reininghaus Süd 

budovaného v duchu koncepce Smart City Graz. V tomto dokumentu si město 
stanovilo závazek stát se do roku 2050 prosperujícím a dynamickým městem 
s vysokou kvalitou života. Koncepce se dotýká řady oblastí od snižování 
automobilové dopravy, budování cyklistických i pěších propojení až po tvorbu 
kvalitních veřejných prostorů a bydlení.  

 
Poslední zvolený příklad pochází z České republiky. Dolní Břežany patří díky 

své poloze v suburbánní zóně Prahy v poslední době k velmi vyhledávaným 
rezidenčním lokalitám. V rámci snahy o omezení negativních důsledků překotného 
rozvoje se obec snaží výstavbu usměrňovat v intencích udržitelného rozvoje. 
Zastupitelstvo přitom využívá nástrojů územního plánování. Dřívější nekoncepční 
zástavbu rozšiřující hranici zastavěného území se rozhodlo nahradit výstavbou 
chybějícího obytného náměstí nabízejícího různé formy bytové nebo přiléhající 
rodinné zástavby spolu s dobudováním veřejných prostorů a veřejné zeleně. 

 
Vybrané lokality jsou zvoleny z různých zemí, avšak v rámci Evropské unie. 

Podobnost pak vychází z inovativního přístupu k budování nových obytných celků, 
které byly nějakým způsobem ohodnoceny odbornou veřejností jako přínosné. 
Zároveň se pak v těchto oblastech plochy zeleně uplatňují jako významný funkční i 
prostorový element. V následující kapitole je uveden struční přehled celkových 
vyhodnocených parametrů nových obytných souborů z hlediska jejich udržitelnosti, 
v dizertační práci je pak zahrnuta i SWOT analýza. 

 

6.1 OBYTNÝ SOUBOR  EVA LANXMEER, CULEMBORG, 

NIZOZEMÍ 

                                           
47 EEA REPORT, NO. 10/2006. Urban sprawl in Europe. The ignored challange. Kopenhagen: European 
Environment Agency, 2006, 60 s. ISSN 1725-9177. 
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Obytná čtvrť Eva Lanxmeer se nachází ve městě Culemborg ve východním 
Nizozemí v provincii Gelderland. Tato ekologická čtvrť byla postavena na 
původním místě staré farmy obklopené pozemky určené k získávání pitné vody a 
zároveň ležící v těsné blízkosti původní zástavby, proto byl kladen velký důraz na 
ekologické řešení výstavby.  

Koncept Lanxmeer vznikl tzv. procesem zdola nahoru („bottom up“) díky 
spolupráci skupiny vědců z různých oborů od ekologů až po architekty na popud 
soukromé organizace Ekologického centra pro vzdělávání (E.V.A.) v roce 1994. 
Obytná čtvrť zahrnuje 250 bytových jednotek situovaných na rozloze 25 ha. 

Prvky udržitelnosti projektu byly hodnoceny v následující bodové škále (4 - 
vynikající, 3 - velmi dobrý, 2 - dostatečný, 1 - nedostatečný), maximální možný 
počet bodů je 44. 

 
Prvky udržitelnosti projektu: 
číslo ekologické aspekty celkem bodů | 19 

1 celkový urbanistický koncept  4 

2 krajiná řská architektura a veřejná prostranství 4 

3 architektura, využití p řírodních materiálů 4 

4 poloha a vybavení 3 

5 šetrné využívání zdrojů 4 

Tabulka č. 1: Eva Lanxmeer - ekologické aspekty. 

 
číslo sociální aspekty celkem bodů | 12 

1 sociální různorodost 4 

2 možnosti sociální interakce 4 

3 participace /zapojení/ obyvatel 4 

Tabulka č. 2: Eva Lanxmeer - sociální aspekty. 
 
číslo ekonomické aspekty celkem bodů | 11 

1 integrace /provázanost/ funkcí 4 

2 pracovní příležitosti 3 

3 povědomí o projektu, propagace 4 

Tabulka č. 3: Eva Lanxmeer  - ekonomické aspekty. 
 

Celkové hodnocení obytného souboru: 42 bodů ze 44 možných. 
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6.2 MESSESTADT RIEM, MNICHOV, N ĚMECKO 

Městská čtvrť Riem na východním okraji Mnichova je inspirativním příkladem 
reurbanizace plochy bývalého letiště. Zastupitelstvo města se rozhodlo místo tohoto 
brownfields vybudovat městskou čtvrť nesoucí název po novém výstavišti - 
Messestadt Riem. Na 560 ha dřívějšího letiště vzniklo výstaviště poskytující 
zaměstnání pro 13 tisíc lidí, bytové domy pro 16 tisíc lidí a také přírodní rámec 
zahrnující krajinářský park. Jedním z jeho úkolů je oddělit novou městskou čtvrť 
od přilehlých obcí a vytvořit tak zelený pás na hranici města spojující ho s volnou 
krajinou.48 

 
Prvky udržitelnosti projektu:  
pořadí ekologické aspekty celkem bodů | 20 

1 celkový urbanistický koncept  4 

2 krajiná řská architektura a veřejná prostranství 4 

3 architektura, využití p řírodních materiálů 4 

4 poloha a vybavení 4 

5 šetrné využívání zdrojů 4 

Tabulka č. 4: Messestadt Riem - ekologické aspekty. 
 

pořadí sociální aspekty celkem bodů | 11 

1 sociální různorodost 4 

2 možnosti sociální interakce 4 

3 participace /zapojení/ obyvatel 3 

Tabulka č.  5: Messestadt Riem - sociální aspekty. 
 
pořadí ekonomické aspekty celkem bodů | 12 

1 integrace /provázanost/ funkcí 4 

2 pracovní příležitosti 4 

3 povědomí o projektu, propagace 4 

Tabulka č.  6: Messestadt Riem - ekonomické aspekty. 

 
Celkové hodnocení obytného souboru: 43 bodů ze 44 možných. 

                                           
48 HORKÁ, Julie. Zeleň veřejných prostranství v nových obytných souborech, Messestadt Riem, Německo. In XV. 
Vědecká konference doktorandů. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2011. s. 30 - 35. ISBN  978‐80‐214‐4266‐5. 
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6.3 OBYTNÝ SOUBOR ZENTRUM REININGHAUS SÜD, GRAZ, 

RAKOUSKO 

Soubor Zentrum Reininghaus Süd je umístěn na západním okraji města Graz v 
Rakousku. Jedná se o unikátní projekt vzniklý ve spolupráci stavebního odboru 
města Graz, Technické univerzity Graz, společnosti Aktiv Klimahaus GmbH a 
architektonické kanceláře Nussmüller Architekten a má sloužit jako pilotní projekt 
plus energy konceptu (komplexu nulových domů s přebytkem tepla). Nový obytný 
soubor je rovněž součástí strategie města Graz - Smart City Graz.49 Město si 
stanovilo ve své strategii, že se z něj do roku 2050 stane dynamické a prosperující 
město s vysokou kvalitou života. 

Koncept zahrnuje celkem dvanáct bytových domů se 143 byty, situovaných na 17 
tis. m2. Záměrem realizace plus-energy komplexu Reininghaus je rovněž ukázat 
nový trend bydlení s inovativním technickým řešením takzvaného energeticky 
efektivního urbanismu. Plus-energy projekt Reininghaus nezahrnuje jen jednotlivé 
budovy, ale celý multifunkční komplex. 

 
Prvky udržitelnosti projektu: 
pořadí ekologické aspekty celkem bodů | 20 

1 celkový urbanistický koncept  4 

2 krajiná řská architektura a veřejná prostranství 4 

3 architektura, využití p řírodních materiálů 4 

4 poloha a vybavení 4 

5 šetrné využívání zdrojů 4 

Tabulka č. 7: Zentrum Reininghaus Süd - ekologické aspekty. 
pořadí sociální aspekty celkem bodů | 10 

1 sociální různorodost 4 

2 možnosti sociální interakce 4 

3 participace /zapojení/ obyvatel 2 

Tabulka č. 8: Zentrum Reininghaus Süd - sociální aspekty. 

 
pořadí ekonomické aspekty celkem bodů | 12 

1 integrace /provázanost/ funkcí 4 

2 pracovní příležitosti 4 

                                           
49 SMARTCITY GRAZ. [online] 2014. [cit. 2014]. Dostupné z: http://www.smartcitygraz.at/ 
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3 povědomí o projektu, propagace 4 

Tabulka č. 9: Zentrum Reininghaus Süd - ekonomické aspekty. 

 
Celkové hodnocení obytného souboru: 42 bodů ze 44 možných. 
Pozn. V roce 2013 bylo uděleno rakouskou radou pro udržitelnou výstavbu 

(ASCB) čtvrti Reininghaus Süd ocenění Total Quality Building (TQB), což je 
ocenění za vysoký přínos v rámci udržitelné výstavby. 

 

6.4 OBYTNÝ SOUBOR CENTRUM DOLNÍ B ŘEŽANY, DOLNÍ 

BŘEŽANY, ČR 

Tento nový obytný soubor se nachází v Dolních Břežanech, v obci ležící jižně od 
hlavního města Prahy v jeho suburbánní zóně. Dolní Břežany jsou nyní třítisícovou 
obcí, která patří k nejrychleji rozrůstajícím se sídlům díky svému umístění v zázemí 
Prahy. Problematiku neustále se zvyšujícího růstu obce a absenci jejího centra se 
obecní zastupitelstvo rozhodlo řešit. Obec formulovala vizi, ve které si stanovila za 
cíl vytvoření multifunkčního sídla s jasně stanovenými hranicemi rozvoje a 
funkčním centrem s pěší dostupností. Tímto byly stanoveny základní parametry 
přístupu obce k územnímu plánování. 

Centrum Dolní Břežany zahrnuje vznik 9 bytových domů s komerčními 
prostorami v přízemí a jedním bytovým domem s konferenčním a společenským 
sálem. Celkově se zde nachází 157 bytů a 21 řadových domů. Komfort bydlení je 
podpořen zastoupením firem a služeb, které osídlily komerční prostory v parteru 
náměstí. 

 
Prvky udržitelnosti projektu: 
pořadí ekologické aspekty celkem bodů | 17 

1 celkový urbanistický koncept 4 

2 krajiná řská architektura a veřejná prostranství 4 

3 architektura, využití p řírodních materiálů 3 

4 poloha a vybavení 4 

5 šetrné využívání zdrojů 2 

Tabulka č. 10: Centrum Dolní Břežany - ekologické aspekty. 

 
 
pořadí sociální aspekty celkem bodů | 9 

1 sociální různorodost 2 
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2 možnosti sociální interakce 4 

3 participace /zapojení/ obyvatel 3 

Tabulka č. 11: Centrum Dolní Břežany - sociální aspekty. 
 
pořadí ekonomické aspekty celkem bodů | 10 

1 integrace /provázanost/ funkcí 4 

2 pracovní příležitosti 3 

3 povědomí o projektu, propagace 3 

Tabulka č. 12: Centrum Dolní Břežany - ekonomické aspekty. 

 
Celkové hodnocení obytného souboru: 36 bodů ze 44 možných. 
Pozn. Centrum Dolní Břežany dostalo cenu za nejlepší stavbu roku 2010 určenou 

pro bydlení udělovanou Státním fondem rozvoje bydlení. 
 
6.5 SHRNUTÍ 

Ačkoliv z hodnocených projektů dosáhl nejvyššího počtu bodů Messestadt Riem 
(43 bodů), je nutné konstatovat, že svou rozlohou a podílem zeleně na celkové ploše 
se řadí k celosvětovým příkladům rekonverze rozsáhlého území brownfields a proto 
některé z jeho aspektů lze jen obtížně využít na menších plochách nově vznikajících 
obytných souborů (zejména z důvodů ekonomické náročnosti). Přesto ukazuje 
některé důležité postupy a ideje, které lze aplikovat i v menším měřítku. Shodného 
hodnocení dosáhl obytný soubor Eva Lanxmeer v Culemborgu a Zentrum 
Reininghaus Süd v Grazu, které svým menším měřítkem lépe odpovídají poměrům 
v České republice. Centrum Dolní Břežany je sice v některých aspektech hodnoceno 
méně kladně, avšak celkovou urbanistickou koncepcí a systémem funkčního 
promísení ho můžeme řadit mezi zdařilé realizace v souladu s myšlenkou 
udržitelného rozvoje. 

 

7  ZÁVĚR 

Území je z ekologického hlediska neobnovitelný zdroj. Územní rozvoj je 
zpravidla spojen se změnou využívání území a stavební činností, která často 
vyžaduje změnu nezastavěného území na zastavěné. To se mnohdy ale děje formou 
zásadního zásahu do přírodního prostředí. Pokud je to spojeno zároveň se 
znehodnocením či poškozením přírodních zdrojů v území, následná náprava do 
původního stavu bývá spojena s velkými a dlouhodobými náklady. 

Stále vzrůstající rozvoj urbanizovaného území, nekoncepční rozpínání a 
zastavování volné krajiny vedlo i k otázkám v této dizertační práci. Ačkoliv se 
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vlivem recese a oslabením ekonomického růstu rychlost procesu suburbanizace 
zmírnila, tak počet trvale žijících obyvatel například ve velkých městech jako 
je Brno nebo Praha dosud klesá oproti obcím ležících v jejich zázemí. V období 
konjunktury zažila krajina v suburbánních částech našich větších měst „explozi“ 
kobercové výstavby samostatně stojících rodinných domů, bez důslednějších 
možností a snah tuto situaci řešit. Koncepční řešení s odpovídajícím využitím 
nástrojů územního plánování spolu s nabídkou kvalitních a ekologických alternativ 
ve formě obytných souborů s atraktivními a živoucími plochami zeleně, s dobrou 
dopravní dostupností a nabídkou pracovních příležitostí je výzvou pro udržení 
možnosti stabilního rozvoje území. Další samostatnou kapitolou by pak bylo řešení a 
umísťování bydlení v individuální zástavbě, kde pak převažuje většinou forma 
soukromých ploch zeleně. 

Zvolená metodika dizertační práce poskytla data formou analýzy vhodných 
obytných souborů k vybraným důležitým aspektům vegetačních ploch z hlediska 
udržitelného rozvoje a jeho jednotlivých pilířů – ekologického, sociálního a 
ekonomického. Poté následovala syntéza, jejímž výsledkem se staly definice 
vlastností ploch zeleně v okrajových částech měst uvedené níže. 

 
7.1 ÚROVEŇ ASPEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PILÍ ŘŮ UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

V rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje - tedy z hlediska ekologických, 
sociálních i ekonomických vlivů ploch zeleně na jednotlivá hlediska tvorby nových 
obytných celků - můžeme rozlišit několik základních aspektů. Níže uvádíme jejich 
popis, obsahovou definici a rozlišení do tří úrovní podle míry naplnění daného 
aspektu. 

 
A. Ekologický pilíř z hlediska tvorby ploch zeleně: 
- podpora vazby obytných prostorů na přírodní prostory ; vytvoření funkčního 

i kompozičního propojení, návaznost na členění architektury domů a jejich 
infrastruktury jako limitujícího prvku. Forma zapojení soukromých nebo nájemních 
zahrádek pro přízemní byty, popřípadě i pro vyšší podlaží, alternativně zapojení 
typusu komunitní zahrady pro pěstování vlastních zahradních produktů (ale i 
„pěstování“ sociálních kontaktů, předávání zkušeností, vytváření vztahu k půdě aj.), 
možnost trávení volného času na veřejných plochách zeleně s multifunkčním 
využitím. Napojení a provázanost na celkový systém zeleně města s návazností na 
krajinný systém, případně na prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). 

 
 

téma     aspekt   naplnění aspektu 

1 podpora vazby obytných prostorů na přírodní prostory   

1. a nedostatečná podpora /bez návaznosti nebo špatně funkční/ negativní 
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1. b dostatečná podpora /vytvořena funkční  vazba/ neutrální 

1. c dobrá podpora /vytvořena funkční i kompoziční provázanost/ pozitivní 

Tabulka č. 13: Podpora vazby obytných prostorů na přírodní prostory. 

  

Obr. č. 1: Zde je vidět přímá optická i funkční návaznost soukromých zahrad na vodní biotop sloužící zároveň jako 
přirozená hranice mezi soukromým a veřejným prostorem v obytném souboru Eva Lanxmeer, Nizozemí (Horká, 
2011).  
Obr. č. 2: Vlevo ztvárnění budoucí optické vazby na zelený vnitroblok v obytném komplexu Zentrum Reininghaus 
Süd, v Grazu. Zdroj: http://www.gat.st/news/leitprojekt-fuer-energieoptimiertes-bauen 
 

- podpora stability urbánní zeleně; co největší možné zapojení domácích 
rostlinných druhů, které jsou svými nároky dobře přizpůsobeny na místní klimatické 
podmínky; použití výsadeb snášející nebo tolerujících sucho – eliminace 
vegetačních prvků závislých na dodatečné závlaze, například využití extenzivních 
trvalkových výsadeb snášejících sucho a inspirovaných prérijními a stepními 
společenstvy; použití dřevin, bylin i popínavých rostlin co nejvíce odpovídajících 
cílovému stanovišti a tím zamezení dodatečným nákladů na jejich údržbu, popřípadě 
náhradu. 

 
- ekologické hledisko zahradně – krajinářských úprav; zapojení přírodního 

procesu sukcese (posloupný vývoj společenstev v čase)50 do vegetačních ploch 
v obytném území; vlivem tlaku na snižování obecních rozpočtů na zakládání a 
údržbu vegetačních ploch jsou stále více zapojovány do zahradně – krajinářských 
úprav přírodě blízké, popřípadě přírodní prvky. Příkladem mohou být biotopová 
jezera využívající čistící schopnosti mokřadních společenstev a sloužící zároveň 
jako biotopy pro vodní živočichy, dále snižování intenzity údržby travnatých ploch 
na k tomu vhodných plochách – využití lučních společenstev, využívání trvalkových 

                                           
50 MÍCHAL, Igor. Ekologická stabilita. 2. rozš. vyd. Brno: Ministerstvo životního prostředí ČR, 1994, 275 s. ISBN 

80-85368-22-6. 
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záhonů jako prvku s celoročně stabilní strukturou, případně stinných lesu podobných 
partií. 

  

Obr. č. 3: Messestadt Riem v Německu, uplatnění stinných lesních partiích typu „bosco“ s přirozeným bylinným 
podrostem umožňuje poměrně levné a efektivní úpravy (Horká, 2011).  
Obr. č. 4: Využití bývalého seřaďovacího nádraží s náletovou vegetací jako rekreačního parku pro hustě zastavěnou 
čtvrť Schöneberg a zároveň jako chráněné rezervace pro rostliny a živočichy – Natur - Park Südgelände, Berlín 
(Horká, 2004). 

 
- prostupnost území; obytné komplexy v okrajových částech měst často 

využívají výhody blízké návaznosti na volnou krajinu. Realizované zahradně – 
krajinářské úpravy mohou úspěšně reflektovat tuto vazbu se zachováním pěších 
vazeb a tím zabránit vzniku nových bariér v území, indukujících závislost na 
automobilové dopravě. Ve struktuře nové obytné zástavby je potřeba zachovat a 
podpořit logické vazby na systém „soft transportu“ (měkké nebo také pomalé 
dopravy), tedy chůze a cyklistické dopravy. Tím však vzrůstají nároky na utváření 
kvalitního parteru určeného pro tuto rychlost dopravy (členitější a zajímavější 
uspořádání ploch než u rychlé dopravy, vhodné je propojení s uceleným systémem 
ploch zeleně).  

  

Obr. č. 5: Obytný soubor Gerasdorferstrasse ve Vídni a ukázka podpory cyklistů členěním chodníků v parteru 
navazující na širší síť (Horká, 2014).  
Obr. č. 6: Čtvrť Monnikenhuizen Arnhem v Nizozemí, kde skupinové výsadby bříz vytváří prostorovou a optickou 
clonu pěšímu provozu a zároveň systém zeleně navazující na přiléhající porostní strukturu lesa (Horká, 2012). 
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téma    aspekt   naplnění aspektu 

2 podpora stability urbánní zeleně  

2.a nedostatečná podpora /nedostatek zeleně, nevhodně utvářená, 

nerespektující ekologické podmínky prostředí/ 
negativní 

2.b dostatečná podpora /dostatek vegetačních ploch, zastoupena vhodná 

forma i taxony/ 
neutrální 

2.c dobrá podpora /dostatek vegetačních ploch, zastoupena vhodná forma 

i taxony, zohledňuje provozní, kompoziční i ekologické vazby v 

území/ 

pozitivní 

Tabulka č. 14: Podpora stability urbánní zeleně. 

  

Obr. č. 7: Záměrně založené extenzivní trvalkové výsadby s vysokým stupněm autoregulace jako atraktivní detail 
urbánního prostoru, ale rovněž sloužící jako ekologický aspekt (potrava a úkryt pro drobné živočichy). Vlevo park 
High Line – New York (Římanová, 2011).  
Obr. č. 8: Estetický i ekologický prvek v urbánním prostředí ve formě extenzivních výsadeb typu „Silbersommer“ v 
Lednici na Moravě (Drochytková, 2011). 

 
- systém hospodaření s vodou; zásak dešťových vod podle místních podmínek 

do ploch zeleně a využívání propustných materiálů pro zpevněné plochy umožňuje 
odlehčení dešťové kanalizace, zabraňuje odvodňování území, zlepšuje mikroklima 
prostředí. Podkladem pro návrh zasakovacích zařízení je česká technická norma 
(Vsakovací zařízení srážkových vod51). Vhodné je rovněž zřizování rezervoárů na 
dešťovou vodu využitelnou pro zavlažování vegetačních ploch; využitím 
kořenových čističek a dočišťovacích jezírek na takzvanou šedou vodu z domácností 
(voda ze sprchy, vany, pračky, myčky aj.) – opět dochází ke snižování odvodu vody 
z území, snižování spotřeby pitné vody a slouží jako prevence povodňových stavů 
(zlepšení vodního režimu krajiny, přispívá ke vzniku různorodých stanovišť a 

                                           
51 ČSN 75 9010: 2012. Vsakovací zařízení srážkových vod. Praha: Český normalizační institut, 2012. 44 s. 



 29 

podpoře biodiverzity). Přítomnost těchto vodních ploch také v neposlední řadě 
přispívá k estetickému oživení obytných prostor. 

  
 

téma   aspekt   naplnění aspektu 

3 systém hospodaření s vodou   

3.a nedostatečná podpora /odvod vod do centrálního systému/ negativní 

3.b dostatečná podpora /decentralizovaný systém nakládání se 

srážkovými vodami; mokřady, poldry, průlehy, příkopy aj., řešeno 

v součinnosti s krajinářským konceptem s ohledem na místní 

podmínky/ 

neutrální 

3.c dobrá podpora /decentralizovaný systém nakládání se srážkovými 

vodami a také odpadními vodami, řešeno v součinnosti s 

krajinářským konceptem s ohledem na místní podmínky/ 

pozitivní 

Tabulka č. 15: Systém hospodaření s vodou. 

  

Obr. č. 9: Vlevo systém zásaku dešťových vod v plochách zeleně v obytné čtvrti Solar City, Linz, (Holuša, 2007); 
vpravo vytvořený koupací biotop a dešťový rezervoár u obytné čtvrti Messestadt Riem, Mnichov (Horká, 2011). 

 
B. Sociální pilíř z hlediska tvorby ploch zeleně: 
 
- zapojení veřejnosti do plánovacího procesu krajinářských úprav; u nás ještě 

ne zcela zaběhnutá praxe, umožňuje projektantovi zapojit znalosti a přání komunity, 
které pak využívá při odborném návrhu. Ne vždy se podaří občany dostatečně 
aktivizovat a ne vždy případné diskuze probíhají zcela hladce. Proto je nutné včasné 
zapojení veřejnosti do plánovacího procesu, následné úpravy pak bývají procesně či 
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ekonomicky nákladné či nemožné.52 Zároveň je kladen nárok na organizační, 
facilitátorské a diplomatické dovednosti odborných konzultantů, kteří získávají od 
veřejnosti potřebné informace (u nás se tématu participace věnuje například Nadace 
Partnerství, Nadace Proměny, Nadace Via aj.). Výhodou zapojení veřejnosti do 
plánovacího procesu je potenciál lepšího přijetí krajinářských úprav komunitou, 
zlepšení vztahu k místu a cílem bývá vytvoření aktivní komunity nelhostejné ke 
stavu společného prostoru k životu. 

téma    aspekt   naplnění aspektu 

4 zapojení veřejnosti do plánovacího procesu krajinářských úprav  

4.a nedostatečná podpora /veřejnost není zapojena nebo zapojena pozdě, 

chybí zapojení místní komunity/ 
negativní 

4.b dostatečná podpora /různé úrovně zapojení veřejnosti do plánovacího 

procesu - výstavy, dotazníková šetření, plánovací setkání, plánovací 

víkendy aj./ 

neutrální 

4.c dobrá podpora /různé úrovně zapojení veřejnosti do plánovacího 

procesu, cílem je utvoření aktivní komunity nelhostejné ke stavu 

veřejného prostoru a prostředí/ 

pozitivní 

Tabulka č. 16: Zapojení veřejnosti do plánovacího procesu krajinářských úprav. 
 

- pobytové kvality ploch zeleně; s rostoucím významem volného času roste 
nárok na využití exteriéru nejen jako místa odpočinku v zeleni, ale také pro 
venkovní sportovní činnosti dětí, mládeže, lidí v produktivním věku a seniorů, ale i 
případně pro vzdělávání (zřizování nebo podpora biotopů – sledování přírodních 
dějů). Živé veřejné prostory, které jsou atraktivní, jsou využívány zejména 
k pobytovým aktivitám. Pokud prostor nabízí vyvážený poměr ploch k nerušenému 
odpočinku, k sezení i ležení na slunci i ve stínu a naopak plochy pro aktivní pohyb, 
společenské i kulturní aktivity (ať už dětská či sportovní hřiště, pobytové louky či 
venkovní posilovny, ale i speciální amfiteátry, venkovní pódia, galerie „pod širým 
nebem“ aj.), tím jeho kvalita roste. V neposlední řadě mezi pobytové kvality patří 
rovněž umožnění užívání ploch všemi skupinami obyvatel bez rozdílů - zpřístupnění 
vegetačních ploch i osobám s omezením. Pro nabídku volnočasových aktivit a míru 
zastoupení vegetačních ploch je samozřejmě určující velikost obytné zástavby. 
V současnosti nejsou závazně stanovená množství zeleně na obyvatele, výsledné 
zastoupení vždy musí vycházet z aktuální situace daného místa a hierarchicky 
navazovat na dostupnost dalších ploch v docházkové vzdálenosti. Z hlediska 

                                           
52 MADDEN, Kathleen – FILÁKOVÁ, Božena. Utváření místa: příručka k vytváření kvalitních veřejných 

prostranství. Vyd. 1. Brno: Nadace Partnerství, 2003. 99 s. ISBN 80-239-0614-3. 
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volnočasových aktivit by měla být zastoupena alespoň nabídka aktivit pro děti 
předškolního věku a seniory. 

 
téma    aspekt   naplnění aspektu 

5 pobytové kvality ploch zeleně   

5.a nedostatečné /nízký nebo naopak nadměrný podíl vegetačních ploch 

způsobujících disparitu a neatraktivitu k pobytovým funkcím/ 
negativní 

5.b dostatečné /vyvážený podíl vegetačních ploch s polyfunkčním 

využitím a jasnou diferenciací klidových a aktivních míst 

využitelných různými věkovými kategoriemi/ 

neutrální 

5.c dobré /vyvážený podíl vegetačních ploch s polyfunkčním využitím a 

čitelnou diferenciací klidových a aktivních míst pro různé věkové 

kategorie, se společenskými, sportovními, nebo kulturně-vzdělávacími 

aktivitami/ 

pozitivní 

Tabulka č. 17: Pobytové kvality ploch zeleně. 

 
C. Ekonomický pilíř z hlediska tvorby ploch zeleně: 
Přirozená lidská touha po přírodním prostředí a případně po vlastní zahradě vedla 

v minulosti k neúměrnému rozšiřování našich měst do okolní krajiny, spotřebě 
dosud volných, nezastavěných ploch, k odchodu obyvatel z center měst a jejich 
vylidňování. Dochází současně i k odlivu ekonomických prostředků z jádrových 
měst a ke snižování jejich konkurenceschopnosti vůči ostatním. Můžeme zde 
pozorovat souvislost s rozvojem bytové nabídky a její atraktivity co se týká dobré 
dopravní dostupnosti, nabídky atraktivního prostředí a možností trávení volného 
času. V neposlední řadě je to i nabídka ekologického bydlení s nízkými nároky na 
energie a návaznosti na přírodní prostředí. 

- funkční provázanost ploch zeleně; spolu s urbanistickým konceptem umožňuje 
šetrné nakládání s územím, plnohodnotné trávení volného času v místě bydliště, 
omezuje nutnost dojíždění za volnočasovými aktivitami do jiného místa. Ideální 
formou je propojení sadových úprav s možnostmi ekologicky šetrné dopravy 
(provázanost pěších tras, cyklostezek i in-line stezek), šetrnost k území díky 
návaznosti na další funkce, zvyšuje hodnotu a přitažlivost území. 

 
téma    aspekt   naplnění aspektu 

6 funkční provázanost ploch zeleně   

6.a nefunkční /absence nebo nedostatečná provázanost ploch zeleně 

s další infrastrukturou v území/ 
negativní 
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6.b dostatečně funkční /zahradně - krajinářská koncepce s dobrou 

návazností na další funkce v území/ 
neutrální 

6.c funkční /zahradně - krajinářská koncepce s návazností na další funkce 

v území, pracující s místními prvky/ 
pozitivní 

Tabulka č. 18: Funkční provázanost ploch zeleně. 

 
- atraktivita zahradn ě-krajiná řských úprav; zahradně-krajinářské úpravy se 

spolupodílí na atraktivitě urbanistického prostoru jako celku, ale také v detailním 
měřítku. Svým kompozičním uspořádáním mohou doplňovat architekturu domů, 
rámovat výhledy nebo naopak zakrývat negativně působící pohledy. Spolu 
s vodními prvky a terénní konfigurací podporují jedinečnost prostoru, zvyšují 
hodnotu, přitažlivost a estetiku území  (zhodnocení ploch u atraktivně utvářených 
urbánních parků – např. známý Central Park v New Yorku nebo v současné době 
populární realizace High Line, USA). Kvalitně utvářené veřejné prostory s využitím 
vegetačních ploch mohou pozitivně ovlivnit ekonomický, sociální, ale i 
architektonický rozvoj lokality, i s vlivem na širší okolí. Přidanou hodnotou pak je 
kromě funkčních a pobytových kvalit veřejného prostoru také nabídnutí emočního 
prožitku a estetických vjemů, které podporují dlouhodobější využívání veřejných 
ploch. 

 
téma     aspekt   naplnění aspektu 

7 atraktivita zahradn ě - krajiná řských úprav   

7.a neatraktivní /absence nebo nízká úroveň zahradně - krajinářské 

koncepce/ 
negativní 

7.b dostatečně atraktivní /kompozičně a esteticky propracovaná koncepce 

zahradně-krajinářských úprav, souznějící s funkčností, podporující 

živost urbánní scény/ 

neutrální 

7.c atraktivní /kompozičně a esteticky propracovaná koncepce, souznějící 

s funkčností, podporující živost urbánní scény, pracující s "duchem 

místa" a umožňující emoční prožitek/ 

pozitivní 

Tabulka č. 19: Atraktivita zahradně-krajinářských úprav. 
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Obr. č. 10: Vlevo letecký pohled na známý Central Park, New York. Bydlení situované u Central Parku patří v 
současnosti mezi jednu z nejprestižnějších adres. Zdroj: http://americanthings.wordpress.com/2010/12/26/travel-
central-park/ 
Obr. č. 11: 5th Avenue, NY -  žádaná adresa. Zdroj: 
https://www.google.cz/maps/@40.775541,73.964774,3a,75y,138.69h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sc8ZutgbE13HdcPl7
XgupWw!2e0 

 
- efektivita realizace a následné údržby ploch zeleně; důležitá je odpovídající 

ekonomická náročnost zvolených vegetačních prvků, tak aby nebyly nadmíru 
cenově nákladné a odpovídaly zvolené funkci a provozu, umožňující jejich 
dlouhodobou existenci na lokalitě. Nejvíce ekonomicky náročné prvky je vhodné 
plánovat u tomu odpovídajících významných funkcí. Plochy zeleně obytných 
souborů bývají většinou zahrnuty do intenzivněji udržovaných ploch a jsou na ně 
ročně vynakládány vyšší částky. Méně využívané okrajové části jsou pak udržovány 
extenzívně, výhodou bývá výše zmíněné zapojení přírodních a přírodě blízkých 
společenstev s vysokou mírou autoregulace a tím cílené snižování ekonomické 
náročnosti na jejich údržbu. Návaznost ploch zeleně v celkovém systému a jejich 
členění v rámci nové obytné části by mělo opět zapadat do celkového hierarchického 
sytému zeleně (jako důležitý oborový podklad může sloužit například generel nebo 
pasport zeleně spadající do územně plánovacích podkladů a jejich cílem je vytvořit 
funkční a pokud možno propojený systém zeleně v součinnosti s ostatními 
plochami).53 Výsledná kvalita urbánní zeleně jako „zelené sítě“ obytného celku a 
úroveň odborné péče o ni odráží pak úroveň městského prostředí jako celku. 

 
téma    aspekt    naplnění aspektu 

8 efektivita realizace a následné údržby ploch zeleně   

8.a neefektivní /nedostatečná nebo příliš nákladná koncepce založení a 

údržby vegetačních ploch/ 
negativní 

                                           
53 JELÍNKOVÁ, Marie a kol. Generely zeleně. Průhonice: 1982. 103 s. 
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8.b dostatečně efektivní /cenová efektivita realizace a následné péče 

odpovídá funkčním, provozním i estetickým nárokům na plochy zeleně/ 
neutrální 

8.c efektivní /cenová efektivita realizace a následné péče odpovídá 

funkčním, provozním i estetickým nárokům na plochy zeleně, koncepce 

využívá vícezdrojového financování např. forma "adopce" stromu54, 

sponzoringu místních firem, či zapojování dobrovolníků/ 

pozitivní 

Tabulka č. 20: Efektivita realizace a následné údržby ploch zeleně. 

 
7.2 NEZBYTNÉ A OPTIMÁLNÍ VLASTNOSTI ZELEN Ě OBYTNÝCH 

SOUBORŮ V OKRAJOVÝCH ČÁSTECH MĚST 

 
Prostřednictvím jednotlivých aspektů a jejich hodnot můžeme nalézt odpověď na 

otázku: jaké nezbytné a optimální vlastnosti musí splňovat zeleň obytných souborů 
v okrajových částech měst? Aby byla naplněna kritéria udržitelného rozvoje, je 
nutné, aby všechny aspekty dosahovaly neutrální úrovně. Nezbytnými vlastnostmi 
ploch zeleně jsou proto: 

 
 

A. Ekologický pilíř 
téma     aspekt   naplnění aspektu 

1 podpora vazby obytných prostorů na přírodní prostory   

1.b dostatečná podpora /vytvořena funkční  vazba/ neutrální 

2 podpora stability urbánní zeleně  

2.b 
dostatečná podpora /dostatek vegetačních ploch, zastoupena vhodná 

forma i taxony/ 
neutrální 

3 systém hospodaření s vodou   

3.b 
dostatečná podpora /decentralizovaný systém nakládání se srážkovými 

vodami; poldry, mokřady, průlehy, příkopy aj., řešeno v součinnosti 

s krajinářským konceptem s ohledem na místní podmínky/ 
neutrální 

Tabulka č. 21: Nezbytné vlastnosti zeleně – ekologický pilíř. 

 
 
 
 
 

                                           
54 Například akce Adoptuj si strom v Tišnově aj. 
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B. Sociální pilíř 
téma     aspekt  naplnění aspektu 

4 zapojení veřejnosti do plánovacího procesu krajinářských úprav  

4.b 
dostatečná podpora /různé úrovně zapojení veřejnosti do plánovacího 

procesu - výstavy, dotazníková šetření, plánovací setkání, plánovací 

víkendy aj./ 
neutrální 

5 pobytové kvality ploch zeleně   

5.b 
dostatečné /vyvážený podíl vegetačních ploch s polyfunkčním využitím 

a jasnou diferenciací klidových a aktivních míst využitelných různými 

věkovými kategoriemi/ 
neutrální 

Tabulka č. 22: Nezbytné vlastnosti zeleně – sociální pilíř. 
 
 

C. Ekonomický pilíř 
téma     aspekt   naplnění aspektu 

6 funkční provázanost ploch zeleně   

6.b 
dostatečně funkční /zahradně - krajinářská koncepce s dobrou 

návazností na další funkce v území/ 
neutrální 

7 atraktivita zahradn ě - krajiná řských úprav   

7.b 
dostatečně atraktivní /kompozičně a esteticky propracovaná koncepce 

zahradně-krajinářských úprav, souznějící s funkčností, podporující 

živost urbánní scény/ 
neutrální 

8 efektivita realizace a následné údržby ploch zeleně   

8.b 
dostatečně efektivní /cenová efektivita realizace a následné péče 

odpovídá funkčním, provozním a estetickým nárokům na plochy 

zeleně/ 
neutrální 

Tabulka č. 23: Nezbytné vlastnosti zeleně – ekonomický pilíř. 

 
O optimálních vlastnostech ploch zeleně obytných souborů v okrajových částech 

měst můžeme hovořit tehdy, jestliže nejvyšší možný počet aspektů jednotlivých 
pilířů dosahuje pozitivního hodnocení a ani jeden aspekt není hodnocen negativně.  
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Je ovšem nutno mít na paměti, že dosažení nejlepší možné úrovně jednoho 
indikátoru může negativně působit na jiné indikátory a tímto znemožnit dosažení 
optimální úrovně ploch zeleně jako celku (dle principu suboptimalizace).55, 56 

Příkladem může být pozitivní naplnění aspektu č. 4 (Zapojení veřejnosti do 
plánovacího procesu ploch zeleně), kdy z uskutečněného plánovacího setkání 
vyplynulo, že většina veřejnosti v ploše obytného vnitrobloku požaduje na převážné 
části vegetačních ploch zřízení parkovacích míst. Optimálním splněním tohoto 
aspektu by došlo ke snížení hodnoty aspektu č. 2 (Podpora stability urbánní zeleně), 
aspektu č. 5 (Pobytové kvality ploch zeleně) a č. 7. (Atraktivita zahradně – 
krajinářských úprav) s výrazně negativním vlivem na celkové území. 

Aspekty vyhodnocené na příkladech velkých měst jsou prostředkem a 
velmi zřetelným důkazem potřeby uplatnění vegetačních ploch při tvorbě nových 
obytných celků ve veřejných a polo-veřejných prostorech (s přesahem do 
soukromých ploch). Prokázané principy jsou aplikovatelné i v suburbánních zónách. 
Zde však jejich působení v kratším časovém horizontu nemusí být natolik zjevné. 

Při hledání optimálních vlastností zeleně v konkrétním místě a prostoru je proto 
nutné přihlížet nejen k jednotlivým aspektům, ale i k jejich vzájemným vazbám (zda 
se podporují, omezují či mají zanedbatelný vliv). Pro projektanty i pro odborné 
hodnotitele daného projektu pak aspekty mohou sloužit jako kompas umožňující 
holistický přístup s vyvarováním se nebezpečí opomenutí některého důležitého 
aspektu ploch zeleně v okrajových částech měst. 

 
7.3 SHRNUTÍ 

Vyhodnocené aspekty vegetačních ploch ukazují celkovou důležitou roli městské 
zeleně při tvorbě nových obytných celků v okrajových částech měst a její vliv na 
ekologické, sociální i ekonomické ukazatele udržitelného rozvoje území.  

Přestože můžeme konstatovat, že plochy urbánní zeleně jako součást veřejného 
prostoru jsou primárně určeny k podpoře atraktivity a stability obytného prostředí 
jako celku a k zajištění tzv. ekosystémových služeb spolu s návazností na volnou 
krajinu, tak i nepřímo přináší výrazný ekonomický efekt. Přitažlivě utvářené plochy 
zeleně v celkovém důsledku podporují vznik kvalitnějších, komfortnějších a 
ekologických obytných celků. Tento efekt je měřitelný jednak pro investory, kdy 
atraktivní obytné soubory generují vyšší zájem a potencionálně i zisk (bytové 
jednotky se prodávají za vyšší ceny, i když území s dostatečnými plochami zeleně 
není tak intenzivně zastavěno), tak i pro budoucí obyvatele. Komplexně utvářené 
prostředí má vyšší potenciál uspokojit jejich potřeby z hlediska nároků na obytný 

                                           
55 HALL, Arthur D. and FAGEN, Robert E. Definition of System, In: General Systems, Vol. 1 (1956). p.18-28;  

[online]. [cit. 2014]. Dostupné z: <http://www.isss.org/yearbook/1-C%20Hall%20&%20Fagen.pdf> 
56 RICHARDSON, Kurt A. Systems theory and complexity: Part 3. In: E:CO Issue Vol. 7 No. 2 2005 str. 104-114. 
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prostor, míru sociální interakce a rekreace v přírodním prostřední v širším časovém 
horizontu.  

Pro municipalitu takovéto nové obytné celky mohou znamenat možnost rozvoje 
ať již na preferovaných plochách brownfields, tak na citlivě zvolených dosud 
nezastavěných plochách. Spolu s provázanou nabídkou infrastruktury, služeb a 
pracovních příležitostí mohou vytvořit šetrně a kompaktně strukturované území 
s důrazem na zdravé a přitažlivé životní prostředí v katastru obce a omezit tak odliv 
obyvatelstva a tím i ekonomických prostředků. Celostně a komplexně utvářené 
obytné celky s kvalitní městskou zelení obcím v budoucnu dávají možnost 
dynamicky odolávat případným socioekonomickým i ekologickým změnám. 

Na závěr lze vyslovit přání, aby i v České republice, stejně jako v Rakousku, 
Holandsku nebo Německu vznikaly především obytné celky, které svým 
charakterem a kvalitou uspokojí požadavky co nejširšího spektra obyvatel. Takové 
obytné celky určené mnoha sociálním skupinám by měly ztratit charakter 
výjimečnosti. 

 
7.4 PŘÍNOS PRÁCE 

Výsledky práce mohou být použity jako podklad pro projekty studentů týkajících 
se nových obytných souborů s uplatněním komplexního přístupu k tvorbě a také se 
zahrnutím zahradně-krajinářských hledisek. Plochy zeleně tak v budoucnu mají 
možnost nalézt své stabilní místo v systémovém pojetí jejich práce a umožnit tak 
prosazení ve spolupráci s krajinářskými architekty a dalšími profesemi nové přístupy 
k plochám bydlení.  

Výsledky práce rovněž využijí municipality, kterým může posloužit jako poklad 
pro rozvojové projekty bydlení, kde jsou plochy zeleně v doplňkové funkci nebo 
podle rozlohy i ve funkci hlavní, jako plochy parků. Návaznost na stávající systémy 
zeleně je zárukou dlouhodobé funkčnosti s eko-stabilizačním vlivem na ostatní 
plochy, popřípadě vazbou na krajinu. Spolu s hierarchickým členěním veřejných 
ploch vytvoří základní kostru nového atraktivního obytného souboru. Praktické 
poznatky může práce nabídnout také developerům, kteří jako investoři určují právě 
podobu budoucí zástavby. V neposlední řadě se získané poznatky mohou stát 
inspirací pro zájemce o ekologické bydlení z řad širší veřejnosti, které má potenciál 
naplnit jejich různorodé potřeby. 
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11  ABSTRAKT 
Zeleň se v současné postindustriální společnosti významně spolupodílí na 

prostorovém, provozním i funkčním uspořádání městského prostředí v intencích 
stále více požadované udržitelnosti. Tato dizertační práce sleduje ve své úvodní části 
vztah formování zeleně a její struktury v urbánním prostředí v historii. Prvky zeleně 
v městském prostředí, ale i na jeho okrajích naplňovaly celou řadu funkcí od 
produkčních, estetických, až po rekreační a ekologické. Plochy zeleně se postupně 
staly rovněž důležitým veřejným prostorem. 

Vegetační plochy v současném urbánním prostředí vznikají zejména ve formě 
rekultivací postindustriálních území, menších parkově upravených ploch, zeleně 
obchodních a zábavních center, případně zeleně obytných celků. Právě posledním 
jmenovaným typem, který by měl být v nejbližší koexistenci s obytným prostředím, 
se zabývá i dizertační práce. Zaměřuje se na možnosti tvorby ekologických 
obytných celků, které se mohou stát náhradou (či alespoň jednou z možných variant) 
k monofunkčním obytným zónám vznikajících na okraji našich měst a ve volné 
krajině a působit tak proti probíhající suburbanizaci a jejím negativním vlivům. Text 
dizertace si klade otázku, jaké kvalitativní aspekty zeleně podporují vznik živých, 
atraktivních a udržitelných veřejných prostranství. Porovnáním a následným 
zhodnocením vybraných příkladů ze zahraničí (Rakousko, Německo, Holandsko) i 
z České republiky jsou pak definovány nezbytné a optimální kvalitativní vlastnosti 
zeleně ve veřejných, ale i polo-veřejných prostorech v obytných komplexech. Tyto 
příklady dobré praxe jako celku nebo jejich částí mohou sloužit jako inspirace pro 
rozvoj bytových projektů v České republice ať již na preferovaných plochách 
brownfields nebo citlivě zvolených nových územích rozvoje. Závěrečná kapitola 
zdůrazňuje neoddělitelnost tvorby veřejných prostranství a prvků zeleně v obytných 
celcích od udržitelného rozvoje území v intencích formování kompaktního a 
prostupného města. 

 
ABSTRACT 
In the current post-industrial society, with increasing requirement of 

sustainability, greenery significantly participates in the spatial, operational and 
functional organization of the urban environment. The first part of the thesis 
introduces relationship between formation and structure of greenery in an urban 
environment from the historical point of view. Elements of greenery in an urban 
environment and on its margins filled a variety of functions: from productional and 
aesthetical to the recreational and ecological. Green areas have also gradually 
become an important public space.  

In the current urban environment, areas of vegetation arise mainly in the form of 
recultivation of post-industrial areas, adjusted smaller parks, greenery of business 
and entertainment centers, or greenery of residential units. The thesis is focusing on 
the last mentioned type, which should be in the closest coexistence with residential 
environment and on the possibilities of creating eco-residential units, which can 
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become a substitute (or at least one of the possible options) to mono-functional 
residential zones emerging on the outskirts of our cities and in the open countryside 
and act against the ongoing suburbanization and its negative effects. The text of 
doctoral thesis is trying to find qualitative aspects of greenery which supports the 
creation of living, attractive and sustainable public spaces.  

Comparison and evaluation of selected examples from abroad (Austria, Germany, 
Holland) and also from the Czech Republic brings us the definition of the necessary 
and optimum qualitative properties of greenery in public, but also semi-public 
spaces of residential complexes. These examples of good practice may be used - as a 
whole or in parts – as inspiration for the development of residential projects in the 
Czech Republic, either in preferred brownfields areas or in carefully selected areas 
of new development. The final chapter emphasizes the inseparability of the creation 
of public spaces and greenery in residential areas from the sustainable development 
of the area in terms of a penetrable and compact city. 

 
 


